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Onzekere veiligheid en
probleemdieren ...
In oktober 2008 werd het rapport 'Onzekere Veiligheid' officieel aangeboden aan Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport is een product van de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

ringsbeleid (WRR) met voorstellen voor een nieuwe benadering in het omgaan met risico's. Het nieuw voorgestelde
beleid is gebaseerd op een nieuwe invulling van het voorzorgsbeginsel en dat betekent monitoring, vroegtijdige
herkenni ng van problemen en het tijdig kunnen nemen van maatregelen. Precies dat is de visie die het KAD al jarenlang uitdraagt in
vakopleiding, voorlichting en in de praktijk. Het is heel verheugend om vast te stellen dat niet alleen de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) ervoor pleit om het roer om te gooien, maar nu ook de WRR binnen ons eigen land. Vanuit het Ministerie van LNV is de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) belast met het verzamelen van populatiegegevens over de levende natuur, maar een Meetnet Probleemdieren ontbreekt nog. Een dergelijk meetnet, gevoed door gemeenten, landbouworganisaties, GGD's en particulieren , moet de basis
worden van een veiligheidsbeleid dat de risico's die een ongecontroleerde verspreiding van plaagdieren drastisch kan verm inderen. Een
actueel voorbeeld zijn de gezondheidsrisico's die een ongeremde verspreiding van de zwarte rat voor de gezondheid van mens en dier
vertegenwoordigt. De zwarte rat, met tal van andere plaagdieren, zijn potentiële en reële dragers van ziekteverwekkende bacteriën en
virussen. Resistentie tegen antibiotica neemt toe. Wanneer alle factoren die tot een pandemie kunnen leiden bij elkaar komen is een
onoverzienbare crisis het gevolg. Dat is een crisis van de orde van een overstromingsramp met vele, vele slachtoffers. De zwarte rat heeft
een beruchte reputatie. Ooit vond een derde van de Europese bevolking de dood door de pest. We kennen inmiddels alle factoren. Waar
wachten we op? Op een nieuw beleid, het opzetten van een early-warning system, publieksvoorlichting en een praktijk die is gericht op
preventie. Het KAD is er klaar voor. De overheid is aan zet! In een interview met het Magazine Overheidsmanagement van november
2008 stelt minister Ter Horst: 'We moeten veel meer de regie nemen'. Aan de vooravond van de interdepartementale conferentie over
probleemdierenbeleid is dat een uitspraak die van veelbelovend nieuw beleid getuigt!

Nico Vonk, directeur KAD, nvonk@kad.nl
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